
אם אינך רואה מייל זה לחץ כאן

מכונות מילוי מסוג פיסטון, מכונות אינדוקציה
ידניות ורציפות ומכונות להלחמת שקיות

שלום רב,
 

כלקוח של ברלין טכנולוגיות, רצינו לעדכן אותך כי אנו מספקים מגוון פתרונות איטום מיכלים באינדוקציה
המספקים תמורה מצוינת למחיר. המכשירים הידניים נמצאים לרוב במלאי וניתן לבדוק עבודתן על המיכלים

של הלקוח.
 

בנוסף, יש לנו מכונות מילוי מסוג פיסטון (Piston Filler) מכונה פנאומטית למילוי נפחי מדויק של נוזלים
וחומרים סמיכים, המיועדת לתעשיות המזון, משקאות, פרמצבטיקה, כימיה, קוסמטיקה וכיו"ב.

מכונת מילוי מסוג פיסטון פילר

המכשירים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: מילוי נוזלים דלילים כגון מיצים, רטבים ושמנים ומילוי נוזלים
סמיכים כגון קרמים, משחות, תחליבים, ג'ל וכו'. לחומרים סמיכים משתמשים בבוכנת עזר להפעלת האל

חוזר שבין הכניסה והיציאה של המכשיר. ניתן לכוון את נפח המילוי ואת המהירות על פי הצורך.
·         הפעלה ע"י פדל (חצי אוטומטית) או הפעלה אוטומטית 

·         הפעלה וניקוי קלים ונוחים
 SS316 המיכל והצינור עשויים מפלדת אל חלד         ·
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SS304 גוף המכונה עשוי מפלדת אל חלד         ·
·         קירות פנימיים וחלקים עיקריים מעובדים בגימור ליטוש מראה Ra≤0.2-0.4μm המתאים למזון ופארמה

ועמידים בפני חלודה וקורוזיה
·         מגוון רחב של נפחי מילוי 

·         ניתן להזמין בתצורת בוכנה אחת או שתי בוכנות
·         בתצורת שתי בוכנות ניתן להשתמש בשתי הבוכנות יחד, או בכל בוכנה לחוד

·         ניתן להזמין מכשיר עם מיכל מילוי של 40 ליטר

למידע נוסף

מכונת אינדוקציה ידנית – ניידת

ברלין טכנולוגיות מספקת מגוון פתרונות איטום מיכלים באינדוקציה: מכונות אוטומטיות וידניות תוצרת סין,
אשר הוכיחו את אמינותם במשך שנים.

ניתן לכוון את משך זמן הפעולה ועוצמת השדה האינדוקטיבי.
 

נתונים טכניים:
220V 50HZ :מתח

600-1000W :הספק
מתאים לקוטר פקק: 10-100 מ"מ

תפוקה: 0-40 יחידות לדקה
משקל: 2.7 ק"ג

מידות: 75X320X340 מ"מ
תוצרת: סין

אחריות: שנה

למידע נוסף

מכונה לסגירת שקיות

המכשירים מתחלקים לשתי קבוצות עיקריות: 
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הסר | דווח כספאם

מכשירי הלחמת פולסים, אשר מלחימים שקית אחת לאורכה בלחיצה אחת. במכשירים אלו חשוב אורך
השקית.

מכשירי הלחמה רציפה אשר מעבירים את השקית מצד אחד של המכשיר לצידו השני תוך הלחמה.
במכשירים מסוג זה אין חשיבות לאורך השקית.

באפשרותנו להציע מכשירים איכותיים של חברת POLYSTAR HAMBURG, העומדים בתקן אירופי ומבטיחים
לחיצה וטמפרטורה קבועה בכל הלחמה.

כמו כן, אנו מציעים מכשירים להלחמה רציפה תוצרת סין, פשוטים ואמינים, המאפשרים, בנוסף להלחמה, גם
הטבעת תאריכים או טקסט קצר על גבי פס ההלחמה.

 
נתונים טכניים:

AC220V/50Hz :מתח
500W :כוח

מהירות מסוע: 0-12 מטר לדקה
רוחב מסוע: 5-13 מ"מ

0-300°C :טווח טמפרטורה
עובי מסוע: 0.02-0.80 מ"מ 

מס' הטבעות: ≤ 39
משקל מקסימלי למסוע: ≤ 10 ק"ג

מידה: 450x550x900 מ"מ
משקל: 40 ק"ג

Steel le�er :סוג הטבעה

למידע נוסף

נשמח לסייע בהגדרת דרישות ואיתור המוצר המתאים ביותר לכם

לשאלות ובקשות הצעת מחיר נא לפנות לפיטר פטלאן:

peter@berlintech.co.il | 054-4337031

ActiveTrail נשלח באמצעות תוכנת
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